- zřizovatelem naší školy je
město Mladá Boleslav
- v blízkosti školy je zastávka
MHD a ČD
- přizpůsobujeme rozvrh
hodin jízdnímu řádu MHD

- poloha školy je v klidné části
města mimo dopravní ruch
- do naší školy chodí zejména žáci z:
Debře, Hrdlořez,
Josefova Dolu, Podlázek,
Bítouchova, Bakova n. J.,
Kosmonos i Ml. Boleslavi

Kontakty:

- tel.: 326 331 933,
- mob.724 760 659
- e-mail: zsdebr@seznam.cz
- web: www.skoladebr.cz
Adresa:
Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7,
příspěvková organizace
Bakovská 7
293 01 Mladá Boleslav

V naší škole vzděláváme kolem 230 žáků v 10 třídách. Řadíme se tak mezi menší školy s výhodou
téměř rodinného prostředí, kde se všichni znají. Na rozvoji znalostí a dovedností se podílí 16
kvalifikovaných učitelů, vychovatelky ve školní družině a školní psycholožka. Většina pedagogů
prvního stupně má specializaci pro práci s dětmi se SPUCH, kterým se individuálně věnují během
vyučování i po něm.
Výuka probíhá dle připraveného vzdělávacího plánu, kde jsou zahrnuty nejmodernější podklady a
postupy.
Naši žáci běžně pracují ve skupinách, podílejí se na projektovém vyučování, sami se snaží získávat
potřebné informace z internetu a dalších zdrojů a následně je prezentovat.

Již několik let se zapojujeme do plošného testování vědomostí našich žáků i analýzy klima školy
společností SCIO.
V každé třídě je interaktivní tabule pro zlepšení a zpestření výuky.
Škola má moderní počítačovou síť s přístupem k internetu ve všech třídách i na žákovských
počítačích na chodbě školy.

Od jara do podzimu lze pro výuku využívat moderní sportovní hřiště, krytý bazén a pergolu, kde
lze pobývat i za nepříznivého počasí.
Máme vlastní školní jídelnu i s kuchyní a obědy připravované
z čerstvých surovin. Jsme zapojeni do projektu "OVOCE DO
ŠKOL", který přináší všem žákům pravidelně čerstvé ovoce.
Škola se pravidelně zapojuje do dotačních programů, které jí
umožňují modernizovat vybavení i rozvíjet pedagogické
kompetence.

V současné době jsou ve škole dvě oddělení školní družiny, kterou navštěvují žáci od první do
páté třídy. Pro zpříjemnění pobytu ve školní družině mají žáci k dispozici hřiště s umělým
povrchem, prolézačky a dvě velké trampolíny. Dále mohou využívat školní tělocvičnu, která je
součástí budovy školy a od jara do podzimu velký krytý bazén.
Samozřejmostí pobytu ve školní družině jsou i výlety do přírody v okolí naší školy. Družina
organizuje pro děti i další zajímavé akce a projekty spojené i s následným přespáváním ve škole.

Škola má moderně vybavenou PC učebnu, kde každý žák má svůj počítač.
Ve škole je i učebna hudební výchovy, jazyková učebna, kuchyňka a pec na vypalování keramiky.

Pro zájemce z obou stupňů školy pořádáme každým rokem Lyžařský kurz, dále pak Školu
v přírodě zaměřenou na pohyb a vztahy mezi žáky. Mezi tradiční kulturní akce patří ŠKOLNÍ
AKADEMIE a soutěž MÁME TALENT!.

Téměř každý měsíc pořádáme jednu akci pro rodiče, kde si mohou
společně s dětmi zasportovat nebo něco vyrobit, případně společně
navštívit nějaký kulturní pořad.
Ve škole máme i několik zájmových kroužků (keramika, flétny, AJ,
sportovní hry, počítače, konstruování), které vznikají dle zájmu dětí.

Zápis dětí k povinné školní docházce do 1. třídy
1. Termín a místo zápisu
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne v pátek 38. dubna 2022 od 14.00 do 17.00 hodin a v
sobotu 9. dubna 2022 od 9.00 do 11.00 hodin.
Místem zápisu bude Masarykova základní škola Debř, Bakovská 7, Mladá Boleslav.
Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny
nebo dítě svěřené do péče jiné osobě, je nutno předložit soudní rozhodnutí.
2. Věk dítěte
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 (tedy děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou
věku 6 let) a děti starší, jimž byla odložena školní docházka.
K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky.
Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou rodiče zapsat své dítě bez něj. V případě, že se v termínu zápisu
nemohou dostavit, učiní tak po domluvě s vedením škol nejpozději do 11. dubna 2022.
3. Práva a povinnosti rodičů
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce.
Formulář přihlášky je k dispozici na webu školy a v ředitelně školy. Přihlášku stačí vyplnit v den zápisu ve
škole (budou k dispozici v „čekárně“).
4. Spádové obvody škol
Obec stanoví podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Školské obvody jsou
stanoveny Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018, kterou najdete na stránkách města Mladá Boleslav. Zákonný
zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu.
5. Odklad povinné školní docházky
O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle § 37 odst. 1
školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce
dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zřízení a odborného
lékaře. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní
docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména
v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého
onemocnění apod.
Formulář žádosti o odklad školní docházky je k dispozici na webu školy a v ředitelně školy.
6. Cizinci a povinná školní docházka
Povinná školní docházka se vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné
příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení, a dále na jiné
cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza.
Přijďte si naši školu prohlédnout! Přijďte se podívat, jak se u nás učí, jak si hraje školní družina! Naše škole je
Vám otevřena každý pracovní den od 7.35 hodin do konce vyučování.

www.skoladebr.cz

